CONCELLO DE BERGONDO
Estrada da Coruña, 12 – 15165 Bergondo (A Coruña)  www.bergondo.es Telf.: 981 79 12 52  Fax: 981 79 42 33

SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A DEPORTISTAS DO CONCELLO DE BERGONDO PARA O
ANO 2017
MODELO 1: SOLICITUDE
Solicitante (nome e apelidos)

NIF

Representante (cubrir
Nome e apelidos

NIF

en caso de ser o solicitante menor de idade)

Enderezo a efectos de notificacións (Rúa, trav, av..., CP e Concello)

Teléfono 1

Teléfono 2

Enderezo/s electrónico

EXPÓN:
-

-

Que coñece as bases publicadas no BOP das Subvencións municipais a deportistas do Concello
de Bergondo para o presente ano, e está de acordo cos seus termos.
Que o solicitante non está incurso en ningún dos supostos que impiden obter a condición de
beneficiario de subvencións por parte da Administración Pública, recollidos no artigo 13 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións; e artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Así mesmo declaro que o solicitante encóntrase ó día nas súas obrigas coa Axencia Tributaria
(estatal e autonómica) e coa Seguridade Social.
Autorizo ao Concello de Bergondo a solicitar datos á axencia tributaria relativos ao cumprimento
das súas obrigas tributarias e a efectúar as comprobacións necesarias no Padrón de Habitantes.

SOLICITA que se lle conceda unha subvención como deportista para o ano 2017
Adxunta a seguinte documentación (sinalar cunha x os modelos que presenta).









Fotocopia do DNI e, no caso de ser necesario, documento que acredite a representación legal.
Certificado acreditativo ou nº do DOG ou BOE da condición de deportistas de alto nivel galego ou
nacional.
Fotocopia da licenza federativa do ano 2017.
Modelo 2: alta de datos de terceiros.
Modelo 3: declaración sobre outras subvencións.
Modelo 4: resumo do historial deportivo, xunto coa seguinte documentación:
- Certificado federativo sobre a participación e clasificación nas competicións durante o
ano anterior ao da solicitude.
Modelo 5: proxecto deportivo a desenvolver durante o ano 2017, no que se incluirá
necesariamente:
- Nivel de competición (autonómico, nacional, internacional).
- Categoría da competición (absoluta, previa absoluta...)
- Orzamento de gastos e ingresos estimados da tempada.
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- Detalle das competicións as que pretende asistir no ano 2017, expresando a súa
denominación, data, lugar, número e duración das competicións.
- Obxectivo principal do proxecto deportivo.
- Obxectivos secundarios do proxecto deportivo.
- Planificación anual do adestramento.
- Adestrador: datos persoais, titulacións e experiencia.
- Persoal de apoio: relación de persoal e funcións deste persoal.

Bergondo (A Coruña),

de

de 2017

Asdo: _______________________________
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